
1 
 

 

 

NEWSLETTER  7/2019 

 

 

MAZURY AIRSHOW 2019        2 

ŚWIĘTO  TWIERDZY  BOYEN        3 

49 FESTIWAL JAZZU TRADYCYJNEGO OLD JAZZ MEETING „ZŁOTA TARKA” W 

IŁAWIE           5 

OLSZTYŃSKIE  LATO  ARTYSTYCZNE       7 

 

 

 

 



2 
 

 

MAZURY AIRSHOW 2019 

 

fot. arch. Aeroklub Krainy Jezior 

Mazurskie pokazy lotnicze „Mazury AirShow 2019”, będą już 21-szą 

edycją. Odbędą się w dniach 3-4 sierpnia w wyjątkowej scenerii Krainy 

Wielkich Jezior Mazurskich. Pokazy są realizowane w pięknej scenerii 

jeziora Niegocin, nad jeziorem i na jeziorze z wieloma  lądującymi 

wodnosamolotami. To największe cywilne pokazy lotnicze w Polsce , 

które są ogromną atrakcją dla miłośników lotnictwa, jak również  

i zaprezentowania różnorodności statków powietrznych cywilnych  

i wojskowych oraz kunsztu pilotażu. A dla miłośników bliskiego kontaktu  

z techniką lotniczą, na lotnisku Kętrzyn Wilamowo zostanie 

przygotowana wystawa statyczna statków powietrznych i spotkania  

z pilotami.  

www.mazuryairshow.pl  

http://www.mazuryairshow.pl/
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ŚWIĘTO  TWIERDZY  BOYEN 

 

 

mojegizycko.pl/fot. Tomasz Karolski 

Twierdza Boyen w Giżycku powstała w latach 1843-1855. Jej zadaniem 

było blokowanie cieśniny pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin.  

W chwili wybuchu I Wojny Światowej twierdza odegrała istotną rolę 

osłaniając mobilizację wojsk niemieckich. Pod koniec sierpnia 1914 r. 

dzięki dowódcy pułkownikowi Busse na przedpolach twierdzy 

zatrzymano wielokrotnie liczniejsze siły rosyjskie, które szły wesprzeć 

armię gen. Samsonowa nacierającego z południa na Olsztyn. Również w 

późniejszym okresie oddziały garnizonu Giżycka brały udział w walkach 

na terenie Prus Wschodnich.  

Na kanwie tych wydarzeń od kilku lat rokrocznie odbywa się Święto 

Twierdzy Boyen, czyli szereg dynamicznych inscenizacji historycznych. W 

tym roku, w dniach 8-11 sierpnia odbędzie się kolejna edycja Święta 
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Twierdzy Boyen – Operacji Boyen 2019. Sobotni „Bój o Twierdzę” jest 

największą dynamiczną rekonstrukcją w Polsce poświęconą I Wojnie 

Światowej. W inscenizacji poza 300 rekonstruktorami wykorzystywane są 

konie, działa i pirotechnika filmowa. Samo Święto Twierdzy Boyen to nie 

tylko walka i dioramy historyczne, lecz również szereg innych wydarzeń, 

które rokrocznie przyciągają rzesze widzów. 

Operacja Boyen w tegorocznej edycji poszerza nieco swoją formułę, 

oferując min. dodatkową inscenizację historyczną z okresu II Wojny 

Światowej „Mazurski Wrzesień 1939”, którą będzie można zobaczyć 

pierwszego dnia imprezy - w czwartek 8 sierpnia. Nowościami w 

programie będą również: Giełda Militariów i Antyków oraz Otwarte 

Mistrzostwa w Gotowaniu Grochówki w Kuchniach Polowych. 

www.twierdza.gizycko.pl 
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49 FESTIWAL JAZZU TRADYCYJNEGO OLD JAZZ MEETING „ZŁOTA 

TARKA” W IŁAWIE 

 

 

fot. arch ICK Iława 

Pierwszy festiwal zorganizowano w Warszawie ponad 50 lat temu. W 

1965 r. w klubie „Stodoła” przyznano pierwszą „Złotą Tarkę”. 

Od 1995 r. festiwal organizuje miasto Iława. Na potrzeby festiwalu 

zbudowano amfiteatr nad jeziorem Jeziorak, który nosi imię znanego 

jazzmana Louisa Armstronga.  

W ciągu ponad dwudziestu lat festiwalu, na scenie pięknie położonego 

amfiteatru wystąpili Hotlanta Dixieland Jazz, Mfa Kera, Jan „Ptaszyn” 

Wróblewski, Andrzej Jagodziński, Ivan Mladek, Max Collie Rhythm Aces, 
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Ireneusz Dudek, Molly Ryan, Adrian Cunningham Quartet, Olivier Franc, 

Henning Munk & Plumperne, Daniel Keeling i wielu innych artystów... 

Tegoroczna (2019) edycja festiwalu zacznie się 9 sierpnia (piątek)  

„ Koncertem Galowym” i jubileuszem Leliwa Jazz Band. Tego dnia 

wystąpią: La Pompe De Paris (France), Lindy Hop Battle, Mili Morena 

(Cuba), Zbyszek Namysłowski , Chuc Frazier (USA), Robert Murakowski, 

Grzech Piotrowski, Jacek Namysłowski, Adam Lemańczyk , Alan Wykpisz, 

grupa taneczna SWING OUT – Michał Oblaciński. 

Sobota będzie dniem swingu.  

W niedzielę w amfiteatrze odbędzie się msza jazzowa z udziałem 

muzyków. 

www.zlotatarka.pl 

  

http://www.zlotatarka.pl/
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OLSZTYŃSKIE  LATO  ARTYSTYCZNE 

 

 

fot. arch. MOK Olsztyn 

Olsztyńskie Lato Artystyczne (OLA) to cykl profesjonalnych wydarzeń 

kulturalno-artystycznych, organizowany i koordynowany rokrocznie w 

sezonie letnim przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (MOK). OLA 

trwa od czerwca do września, a w jej programie znajdują się m.in. 

koncerty uznanych gwiazd scen lokalnych, ogólnopolskich i 

międzynarodowych, kolejne edycje popularnych festiwali, występy 

kabaretowe, przedstawienia teatralne, wystawy i prelekcje, seanse kina 

plenerowego, oryginalne i angażujące działania animacyjne i zajęcia 

warsztatowe oraz szereg innych aktywności nakierowanych na 

zaspokojenie kulturowych potrzeb mieszkańców Olsztyna 

i odwiedzających go turystów.  

Zapraszamy do Olsztyna.  
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Zapraszamy na imprezy Olsztyńskiego Lata Artystycznego 

www.mok.olsztyn.pl 

 

http://www.mok.olsztyn.pl/

